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A hatékony ima kifejlesztése
Creflo Dollar

Csodálatos időt töltöttem az Úrral ma reggel… angolul kezdtem imádkozni, aztán az Úr azt 
mondta, hogy nyelveken imádkozzam… elkezdtem elmélkedni az Igén… gondoltam, valami 
nagy dolog fog most történni, és akkor, Isten a házasságról kezdett beszélni nekem…
1.Pét.3:7-8  A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon 
feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztes-
séget tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a 
ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. 
Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi-
szeretők, irgalmasak, kegyesek.
Az imádságról fogunk beszélni. Tudom, hogy sok házasember támadás alatt van… Sok dolog 
van, amiből  ügyet csinálunk, pedig nem kellene. Mégis nagy ügyek lesznek, mert érzelmeink 
hangsúlyossá  teszik  ezeket…  dühös  leszel,  elkezdesz  válást  kiabálni:  „Nem szeretlek,  itt 
hagylak,  ha még egyszer ezt  csinálod…” figyeljetek ide,  mit  mutatott  az Úr nekem! Meg 
akarom ezt osztani veletek… mert ha nem engedelmeskedtek ennek, az imáitok válasz nélkül 
maradnak. Mondhatja valaki: „Én egyedülálló vagyok.” Nos, neked feltétlenül hallanod kell, 
amit mondani fogok.
Az első verssel akarom kezdeni, mert Péter férjeket és feleségeket szólít meg.
1.Pét.3:1  Hasonlóképpen  az  asszonyok  engedelmeskedjenek  az  ő 
férjöknek,  hogy  ha  némelyek  nem  engedelmeskednének  is  az  Igének, 
feleségük magaviselete által Ige nélkül is megnyeressenek; 
AMP ford.: „Hasonlóképpen, ti férjes asszonyok, engedelmeskedjetek a 
saját férjeteknek [rendeljétek alá magatokat, mint akik másodikok és 
függtök tőlük, alkalmazkodjatok, illeszkedjetek hozzájuk], hogy ha 
néhányan  közülük  nem  is  engedelmeskednének  Isten  Igéjének, 
megnyeressenek – nem vitatkozás, rábeszélés által, hanem feleségük 
Isten szerinti élete által.”
Azt mondja Isten Igéje:  Mégha nem is engedelmeskednek az Igének, őrülten cselekednek, 
viselkednek – megnyerhetitek őket, istenfélő életmódotok által.
1Pét 3:2  Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. 
AMP ford.: Amikor figyelik, milyen tisztán, erkölcsösen viselkedtek, és figyelik a tiszteletet 
[férjetek  iránt  éreznetek  kell  mindazt,  amit  a  tisztelet  magában  foglal:  értékelni, 
alkalmazkodni  hozzá,  nagyra  becsülni,  méltányolni,  dicsérni,  rajongani  érte,  bámulni, 
csodálni odaadóan, mélységesen szeretni és élvezni férjeteket].
Néhányan,  asszonyok azt mondjátok:  „Kiről  beszél?” Látjátok,  nem működik számotokra, 
mert nem engedelmeskedtek az Igének! Van valami, amivel Isten felszerelte az asszonyt – 
amivel megnyerheti az egészet… mert a férjed figyelni fogja, hogyan teszed te a dolgokat… 
Véletlenül  se  kezdj  úgy viselkedni,  mint  a  férjed!  Nehogy egy helyett  két  őrült  legyen a 
házban!  Itt  emberi  logikával  nem lehet  mit  kitalálni… De figyeljétek  hogyan folytatódik: 
„akiknek ékessége…”
1Pét 3:3-5 Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából 
és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; 
Hanem  a  szívnek  elrejtett  embere,  a  szelíd  és  csendes  lélek 
romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. 
Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik 
Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
AMP.  Ford.:  Mert  így  tettek  a  régi  istenfélő  asszonyok,  akik 
Istenben reménykedtek [megszokták], hogy így ékesítsék magukat és 
engedelmeskedjenek  a  férjüknek  [alávetették  magukat  nekik,  mint 
másodikok és függtek tőlük]

- 1 / 4 -



Developing an effective prayer
Creflo Dollar

06.02.27

Látod itt  újból  a  „második” szót,  mert  ezzel  azt  fejezi  ki:  „Asszonyok,  azt  akarom, hogy 
helyezzétek magatokat  az önzetlenség pozíciójába,  mert ez az erő pozíciója.  A gyengeség 
helyének tűnik,  de valójában az erő helye.  Mert mindenki,  aki az önzetlenség pozíciójába 
helyezi magát, az a szeretet pozíciójába – ezzel az erő pozíciójába helyezi magát, és a dolgok 
elkezdenek változni.
Azonban ez  a  női  felszabadulás… asszonyi  karrier… „én  egy  erős  asszony vagyok!”  Ez 
rendben van, ha tudod honnan jön a valódi erő. A valódi erő nem abból jön, hogy magadat 
emeled,  megpróbálva betölteni kisebbségi érzéseid hiányait.  A valódi forrás a szeretet.  Ha 
erényes asszonynak nevezed magad, ez azt jelenti, hogy a második helyen kell lenned – nem 
azért, hogy legyőzettes, hanem hogy győztes lehess. Ez az erő helye, az alávetettség helye, a 
szeretet, a szellemi hatalom helye – ha megtanulsz így járni.
1Pét. 3:6  Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén 
őt,  akinek  gyermekei  lettetek,  ha  jót  cselekesztek,  és  semmi 
félelemtől nem rettegtek. 
Kiveheted  ezt  a  házassági  elképzelésedből,  azonban  az  Ige  azt  mondja:  „Sára 
engedelmeskedett  Ábrahámnak…”  Megnézheted  a  görög,  a  héber  szöveget  –  mindenütt 
megtalálod,  hogy  van  egy  alávetettségi  szint,  ahol  Sára  engedelmeskedett  Ábrahámnak. 
Megnézhetsz  mindenféle  fordítást,  mindenütt  ott  van,  hogy  Sára  engedelmeskedett 
Ábrahámnak. Jól figyeljetek! „…úrnak nevezvén őt…” Meg kell értenetek, mit akar tenni az 
Ige! Az asszonynak, akiről azt mondja, hogy aláveti magát a férjének – valójában hatalmat ad 
a változtatáshoz, hogy hasonlóan a Szent Szellemhez; változtasson.
AMP  ford.:  „…akinek  (Sárának)  valódi  leányai  vagytok,  ha  jót 
cselekesztek, és nem engedtek semminek, hogy megijesszen [nem adtok 
helyet  hisztérikus  félelemnek,  és  nem  engeditek,  hogy  az 
aggodalmaskodás elbátortalanítson].”
Húh! Ez hatalmas! Úgy tűnik, hogy felszereli az asszonyt: „Ne adj helyet a félelemnek! Ne 
adj helyet elbátortalanító dolgoknak, megbántódásnak! Szükségem van rád!”
Nézzétek meg a hetedik verset:
1Pét. 3:7  A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon 
feleségükkel,  az  asszonyi  nemnek,  mint  gyöngébb  edénynek, 
tisztességet  tévén,  mint  akik  örököstársaik  az  élet  kegyelmében; 
hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. 
Most a férfiakhoz szól: „Férfiak hasonlóképpen…” Nos, mindaz, amire a feleségeket kérte – 
„Férjek, hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel…” Ez óriási!
AMP ford. „Hasonlóképpen, megházasodott férfiak, éljetek figyelmes, tapintatos módon (a 
feleségetekkel), (a házassági kapcsolat) értelmes megismerésével, megértésével…”
A legtöbb ember itt téveszti el. Meg akarjuk tudni, egymástól, hogy megtértünk-e, de nem 
foglalkozunk  az  üdvösséggel  kapcsolatos  értelmi  szint  összehasonlításával.  Mert  az  egyik 
személy  megértésének  a  szintje  a  házassági  kapcsolatról,  nem  egyezik  meg  a  másik 
emberével. És ez harchoz vezet. Nem arról van szó, hogy gyűlölitek egymást vagy bántani 
akarjátok  egymást.  A  harc  a  lélek  egyesítésében  van…  Te  így  gondolod,  a  másik  úgy 
gondolja… Te így nevelkedtél, a másik úgy… Az egyik ilyen módon gondolkodott, a másik 
olyan módon.  Ez  időt  igényel!  Még akkor is,  ha  a  gyülekezetben  házasodtál,  időbe telik 
összeházasodni a lélekkel. Az esküvő alkalmával összeházasodtál a szellemmel, a mézeshetek 
idején összeházasodtál a testtel, de időbe telik, míg a lélek összeházasodik… Néhányan már 
húsz éve megházasodtatok, de a lelketek még nem házasodott össze!
Jól figyeljetek! „…tiszteljétek az asszonyt, mint (fizikailag) a gyengébbet, mint akik örökösei 
vagytok  az  élet  kegyelmének  [Isten  határtalan  jóvoltának],  hogy  az  imádságaitoknak  ne 
legyen akadálya, és ne hiúsuljanak meg. [máskülönben nem tudtok hatásosan imádkozni].
Nos,  ezzel  egyszeriben  eljutottunk  oda;  ahogyan  bántok  egymással,  meg  fogja  határozni 
imaéletetek hatékonyságát. Jóllehet itt az Ige speciálisan házassági kapcsolatról beszél, de ez 
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igaz bármilyen kapcsolatra is. Imádkozhatsz Jézus Nevében, prédikálhatunk itt  mindenféle 
mély  kijelentésekről…  ha  még  nem  határoztátok  el,  hogy  megfelelően  fogjátok  kezelni 
egymást?  Mert  a  puszta  tény  által,  hogy  hogyan  bántok  egymással,  válnak  az  imáitok 
megválaszolt, vagy megválaszolatlan imákká. És milyen érdekes! Megvizsgáljuk, hogy Jézus 
Nevében imádkozunk-e vagy nem, de nem akarjuk megvizsgálni, hogy bánunk egymással a 
házassági kapcsolatban, és hogy bánunk egymással a többi kapcsolatban.
Tehát  az  Ige  azt  mondja,  hogy az  imádságaitok  hatásosak lesznek.  És  tovább megy a 8. 
versben világos utasítást ad:
1.Pét.3:8  Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelmű-
ek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: 
„Végezetül”  lezárja  a  házassággal  kapcsolatos  témát.  „Végezetre  legyetek  mindnyájan 
egyértelműek…” Ha tanulmányozod a görög szöveget, azt fogod találni itt: „Tegyetek meg 
mindent  és  próbáljatok  meg  egyformán  látni,  érteni,  és  értelmezni.”  A  kihívás  tehát  ez: 
„Végezetre  legyetek  mindnyájan  egyértelemben.”  Házas  emberekhez  beszél.  Legyetek 
egyértelemben. Erről van szó. Ez a cél. Egyértelemre jutni. Csodálatos haszna van, ha sikerül 
ezt megtenni, összeházasítani a lelket; egyértelemre jutni. Lehetőséget kaptok meglátni, mit 
jelent,  hogy  „egy  elkerget  ezret,  és  kettő  elűz  tízezret.”(5.Móz.32:30)  Ha  sikerül 
megvalósítani az egységet – ez el fog vezetni ide.
Ahhoz, hogy elérkezzünk ehhez az egyértelemhez, először is el kell köteleznünk magunkat, 
hogy  megmaradunk  a  házasságban,  függetlenül  azoktól  a  kihívásoktól  és  harcoktól, 
amelyeken keresztül megyünk, miközben törekszünk egyformán látni és érteni a dolgokat. 
Tudni kell,  hogy lesznek csaták, harcok – mindenki megtapasztalja ezt. Ott kell legyen az 
elkötelezettség,  hogy  mondhassuk:  „Én  elköteleztem  magam  ebben  a  házasságban.  Nem 
tekintgetek  máshova.”  Lesznek  fájdalmas  időszakaink,  harcos  időszakaink  miközben 
törekszünk  megérteni:  „Te  miért  így  gondolkodsz?”  A  másik  pedig:  „Te  miért  úgy 
gondolkodsz?” A látás és értés összehangolása, sok  párbeszédet fog igényelni.
Aztán  az  Ige  így  folytatja:  Miközben  törekedtek  az  egyértelemre  jutásra…„legyetek 
egymáshoz irgalmasok!” Ez érdekes, mert ezzel azt mondja, hogy valamibe kerülni fog az 
egyértelemre  jutás.  Ezért  mondja:  „Legyetek  irgalmasok!”  A  görög  szó  többet  mond: 
„Mutassatok  szimpátiát,  együttérzést  egymás  iránt.  Alapvetően  legyetek  kedvesek,  készek 
észrevenni a szenvedőt, és készen lenni a megsegítésére…” Ilyen irgalmat mutassatok egymás 
iránt!  Aztán  azt  mondja:  „Mint  testvérek…”  Mutassatok  együttérzést  egymás  iránt,  és 
szeretetet, mint testvérek. Szeretetet, mint testvérek… Itt férjekhez és feleségekhez szól. Miért 
mondja:  „testvérszeretők”?  Hadd  mondjak  egy  példát!  Vitatkozol  a  feleségeddel,  dühös, 
haragos leszel és rákiabálsz, mert nem tudsz uralkodni az érzelmeiden… olyat mondasz neki, 
amit  soha  nem  mondanál  egy  testvérnőnek  a  gyülekezetben.  Néha  úgy  viselkedünk  a 
feleségünkkel,  ahogy egymással sose… Meg kell  kérdezned magadtól:  „Beszélnél így egy 
testvérnővel a gyülekezetben? Nem. Lennél ilyen durva egy testvérnővel a gyülekezetben? 
Nem. Figyeljétek meg, mit mond itt az Ige: testvéri szeretet. Kérlek értsd meg: a feleséged 
testvérnőd, és úgy kell bánnod vele, mint ahogy bánsz más testvérnőkkel. A férjed a testvéred, 
és úgy kell bánnod vele, ahogy bánnál más testvérrel a gyülekezetben. Ahogy nem bántanád a 
testvéredet  a  gyülekezetben,  ne bántsd otthon a  férjedet  sem, aki  a  testvéred!  És  ha nem 
bántanád a testvérnődet a gyülekezetben, ne bántsd a testvérnődet otthon sem, aki a feleséged!
Tehát  azt  mondja  az  Ige:  „Legyetek  együttérzőek,  irgalmasok  egymás  felé!”  Miközben 
átmentek ezen a folyamaton, amelyben törekedtek egyformán látni, egyetérteni – mutassatok 
együttérzést, úgy bánjatok egymással, mint testvérek, testvérnők az Úrban!
Gondolkoztam  ma  reggel:  „Miért  tanulmányozom  én  most  ezt?”  Mert  amíg  meg  nem 
tanuljuk,  hogyan  kell  tenni  ezt  –  az  imádságaink  nem  lesznek  hatásosak.  És  meg  kell 
értenünk,  hogy  a  hangos,  kápráztató  erőmutogatás  –  egyáltalán  nem  erő.  Kérlek, 
emlékezzetek, mi az erő! Nem az érzelmek kifejezése; hangerő, meg egyéb eszközök. Az erő 
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nagyon egyszerű: képesség eredmények eléréséhez. És ha nincsenek eredmények, akkor nincs 
sok erő az életedben. Minden erőmmel ellene vagyok ennek a vallásos ima elképzelésnek; 
amely szerint az emberek azt gondolják, hogy valami hatalmas dolog történik, mert érzelmeik 
támadnak. És ugyanazoknak az embereknek, akik érzelmi imádságokba mennek, megoldatlan 
problémáik vannak a kapcsolataikban – maguknak volna szükségük imádságra.
Mert  ha  nem tudod,  hogy kell  bánnunk egymással  a  Krisztus  Testében  –  az  imádságaid 
hatástalanok lesznek. Akadályoztatva leszel - nem az ördög által -  a tudás hiánya miatt; hogy 
hogyan kell kommunikálnunk egymással, hogyan kell viselkednünk otthon. Mondom nektek 
férfiak,  hogy  ez  egy  kulcs-Ige,  hogy  felébresszen,  hogy  az  elején  kell  elköteleznünk 
magunkat. Mert lesznek problémák, nehézségek, hiszen az egyik személy így gondolkodik, a 
másik pedig úgy… De az elkötelezettség, hogy nem hagyod el a kapcsolatot, oda fog vezetni,  
hogy elkezdem megérteni; hogyha úgy bánok a feleségemmel, ahogy kell,

hogyha úgy bánok a férjemmel, ahogy kell,
hogyha úgy bánok az  embertársaimmal,  ahogy kell,  akkor  úgy 

imádkozom, hogy mindkét kezem Isten felé emelem. Ellenkező esetben egyik kezem Isten 
felé emelem, de a másik kezemmel az ördög kezét fogom, és választ várok az imádságaimra.
Emberek! Mi azt akarjuk, hogy akik innen kimennek, úgy imádkozzanak, hogy az hatással 
legyen más emberek életére, és változásokat eredményezzen. Azonban, amíg benne maradunk 
ebben  a  vallásos,  érzelmi  imádkozásban  és  gyülekezetesdit  játszunk  az  Igékkel;  de  nem 
tudjuk, hogyan kell alkalmazni ezeket az Igéket, amikor szükség van rájuk – ez csak testi… 
Isten nem arra tervezte a gyülekezetet, hogy legyen egy jó időtöltésünk, és azt mondhassuk, 
milyen jó volt:  kiáltoztunk,  visítoztunk, ugráltunk,  elestünk…. De nem volt  növekedés az 
életedben. És eltelik 10 év, mire rájössz, hogy ez nem működik. Én nem akarom , hogy itt ez 
történjen, úgyhogy teszek néhány korrekciót… még az imaéletünkben is. 
Honnan vettük? Ha az Ószövetségből kiragadsz Igéket; kiveszed a szövegkörnyezetükből – 
könnyen csapdába eshetsz, mert nem érted meg pontosan, miért történtek úgy a dolgok az 
Ószövetségben.  Meg  kell  értenünk,  hogy  Jézus  akarja,  hogy  mi  imádkozzunk.  Jézus  azt 
mondta: „Mind ez ideig nem kértetek Tőlem semmit… most kérjetek és megkapjátok, hogy 
az örömötök teljes legyen.” Sok csodálatos dolog történt az Ószövetségben, de nekik nem volt 
erejük, és nem volt meg nekik az a sok csodálatos dolog, ami nekünk megvan. 
Nekünk  jogunk  van  Jézus  véréhez,  és  így  imádkozhatunk  és  választ  kapunk.  Az 
Ószövetségben Isten előírása szerinti oltáron kellett a törvény által meghatározott áldozatokat 
áldozni, hogy elfedjék a bűneiket, mielőtt Isten bármit tehetett. Ha az Ószövetségből veszel 
példát,  és  azt  akarod alkalmazni,  az  nevetséges  lenne.  Nem működne.  El  kell  kezdenünk 
figyelni arra, mit mondott Jézus az imádkozásról. Még a Miatyánk is egy bűnösöknek szóló 
imádság! Találsz ugyan benne különböző mintákat az imádkozáshoz, azonban a Miatyánkot 
imádkozni ma – nem jó fajta imádság lenne. Néhány dolog például már idejét  múlt:  Isten 
országa, a királyság már itt van! Már eljött. Nem fogom azt imádkozni, hogy „jöjjön el a Te 
országod!” Van itt több dolog is, de most nem akarok ezekkel foglalkozni, mert azt akarom, 
hogy az imádságaitok olyanok legyenek, hogy választ kapjatok rájuk, mint ahogy én választ 
kapok. Én örvendezem a válaszokban, amiket az imáimra kapok. Azt mondtam: álljunk meg 
egy pillanatra, és biztosítsuk, hogy az egész gyülekezet a helyes alapon, Isten Igéje szerint 
imádkozzon, hogy az imádságaitok hatékonyak legyenek; megválaszolt imák legyenek!
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